
aktualitātes joprojām jūs uzzināsit 
biedrības mājas lapā. Turpiniet par 
mums lasīt, sekot un komentēt 
biedrības aktivitātes sociālajos 
tīklos: Facebook  lapā, Twitter.com/ 
marupesuznemeji un draugiem.lv/ 
marupesuznemeji. 
 Kā katrai darbībai, arī avīzes 
izdošanai jābūt saimnieciski 
pamatotai. Tāpēc mēs ļoti ceram, 
ka, pieaugot popularitātei, izdevums 
iegūs vēl vairāk reklāmdevējus un 
mēs varēsim pievienot vairāk lapas, 
izstāstīt vairāk informācijas, 
sasniegt vairāk lasītājus. Tāpēc lasiet 
mūs, pastāstiet, kas jums patika un 
kas varbūt ne tik ļoti, ko vēlaties 
zināt labāk – veidosim mūsu avīzi 
kopā. 

foto

    Dārgie lasītāji!
   Pavasaris ir skaistākais gadalaiks 
Mārupē un visā Latvijā. Lai arī katru 
gadu, tomēr vienmēr tas ir kā kaut kā 
jauna sākums. Arī mēs, biedrības 
„Mārupes uzņēmēji” dalībnieki, 
sagaidot pavasari un nesen nosvinot 
savu 3. dzimšanas dienu, esam uzsā-

kuši jaunu projektu – biedrības 
informatīvās avīzes „Uzņēmēju 
Vēstis” izdošanu.
 Ideja par informatīvās avīzes 
izdošanu radās, atsaucoties mūsu 
biedru pieprasījumam. Mārupes 
uzņēmēji ciena savu novadu un 
uzskata savu „mājas tirgu” par 

rezultātā pirmais „Uzņēmēju 
Vēstu” numurs pie jums nonāk 
kopā ar jau zināmajām „Mārupes 
Vēstīm”.
  No savas puses esam nolēmuši 
ieguldīt arī redakcijas darbā un 
papildināt izdevumu ar informatīvo 
sadaļu par galvenajiem notikumiem 
novada uzņēmējdarbības laukā, 
mūsu biedru jaunumiem un citām 
svarīgām lietām. Protams, mēs 
nepretendējam visus savus jaunumus 
izstāstīt šeit un uzreiz - mūs ierobežo 
vieta un laiks. Tāpēc visas biedrības 

svarīgu un augsti vērtējamu. Tāpēc 
tie, kas pārdod savus produktus un 
pakalpojumus arī novada robežās, 
pauda vēlēšanos informēt Mārupiešus 
par sevi, savu pakalpojumu, akcijām 
un īpašajiem piedāvājumiem, ar 
noteiktu regularitāti izvietojot 
drukātu reklāmu,  kas ar teju 100% 
garant i ju  nonāks pie  katra  
novadnieka tieši mājās. Vēlos 
sirsnīgi pateikties mūsu sadarbības 
partnerim Mārupes novada Domei, 
kura vajadzīgajā brīdī nāca klajā ar 
sadarbības ierosinājumu, kā 

   Ko vēlas uzņēmēji?
 Mārupes uzņēmēju – biedrības 
dalībnieku aptauja, kas tika veikta 
š.g. martā, atklāja uzņēmēju gaidas 
un vajadzības, darbojoties biedrībā. 
30% galvenokārt sagaida jaunu 
biznesa kontaktu dibināšanu un 
iepazīšanos ar citiem uzņēmējiem, 
22% aktuāla ir dialoga iespēja ar 
novada administrāciju, 21% svarīgi 
ir veidot informācijas apmaiņu ar 
citiem uzņēmējiem, bet 13% 
būtiska ir iespēja ietekmēt un veidot 
kvalitatīvu apkārtējo vidi.
    Sabiedriskā labuma
organizācijas statuss
 Pirms neilga laika LR Valsts 
ieņēmumu dienests pieņēma 
lēmumu par sabiedriskā labuma 
organizācijas statusa piešķiršanu 
mūsu biedrībai, kas ļaus mums 
piesaistīt vairāk ziedojumus mūsu 
labdarības aktivitātēm Mārupes 
skolēnu atbalstam. Kā zināms, 
uzņēmumi, kuri ziedo sabiedriskā 
labuma organizācijām, iegūst 
iespēju samazināt savus uzņēmuma 
ienākuma nodokļa maksājumus.

    Lielās talkas atskaņas.
   Kā katru gadu, arī šī gada Lielajā 
talkā, biedrības pārstāvji palīdzēja 
sakopt Tīraines apkārtni.

 Sadarbības memorands ar 
Mārupes vidusskolu.
 Biedrība „Mārupes uzņēmēji” 
atbalstīs Mārupes vidusskolas 
skolēnu dibinātos mācību uzņē-
mumus (SMU), to paredz nesen 
noslēgtais sadarbības memorands ar 
Mārupes vidusskolu. Biedrības 
izveidota žūrija noteiks aizvadītā 
m ā c ī b u  g a d a  v e i k s m ī g ā k o  
uzņēmumu un piešķirs balvas.

    "Par 2 stundām zinošāks".
  Aprīļa nogalē notika jau 9. iz-
glītojošais seminārs ciklā "Par 2 h 
zinošāks", šoreiz par tēmu "Kā vadīt 
sarežģītas biznesa pārrunas".
 Nākamais seminārs notiks 21. 
mai jā  par  tēmu "Efekt īvas  
komunikācijas
stratēģijas", kuru vadīs profesionāla 
ablss, runas un komunikācijas trenere
- Inga Laizāne. Plašāka informācija 
par semināru un pieteikšanos
www.marupesuznemeji.lv .

Biedrības „Mārupes uzņēmēji“ valde no labās:
valdes priekšēdētājs Normunds Čiževskis (SIA „Bizpro“),
valdes priekšēdētāja vietnieks - Kārlis Bodnieks (SIA „Prolux“), 
Sanita Āķe (SIA „AA Energy Windows“),
Andris Aniņš (SIA Veselības centrs „Nika“),
Pēteris Pikše (ZS „Purkalni“).  

Saulainu vasaruvēlot,
Normunds Čiževskis
biedrības valdes
priekšsēdētājs

  

Lielā talka

Seminārs "Kā vadīt sarežģītas
biznesa pārrunas".
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„Uzņēmēju Vēstis”
Izdevējs: biedrība „Mārupes uzņēmēji”
Daugavas iela 29, Mārupe, LV-2167.

Metiens: 7000 eksemplāri
Tipogrāfija: SIA „AirPrint”

Tipogrāfija airPrint piedāvā darbu 
RAŽOŠANAS DARBINIEKIEM
ar iepriekšēju pieredzi poligrāfijā. 

CV sūtīt uz cv@airprint.lv 

SIA „Prolux” ir uzņēmums, kurš 
specializējas profesionālo virtuves,veļas 
mazgāšanas un medicīnisko aukstuma 

iekārtu tirdzniecībā un to servisā.
Kolektīvam aicinām pievienoties

BIROJA ADMINISTRATORI/-U.
Pieteikumu sūtīt - birojs@prolux.lv

Z/S "Zālītes"vajadzīgi
DARBINIEKI RAŽAS NOVĀKŠANAI.

Darbs pilnai un nepilnai slodzei.
Bebru iela 24 Mārupe,mob.tel.26467917

e-pasts: zszalites@inbox.lv

Veselības centrs NIKA meklē
punktuālu un komunikablu

BIROJA ADMINISTRATORI/-U.
Nepieciešamās prasmes: attiecību 

uzturēšana, lietvedība, datorprasmes, 
plānošana, svešvalodas, sociālie tīkli.

 sianika@inbox.lv, 29296126 (pēc 17.00)

SIA „Metāla Studija" meklē
METĀLAPSTRĀDES DARBINIEKU,

Darba pienākumi un prasības:
Spēja strādāt metālu un izprast to;

Priekšzināšanas metināšanā;
Pasūtījuma dokumentāciju izpratne;

Pasūtījuma montāža objektos.

pauls@metalastudija.lv 29133300

  Par reklāmas un sludinājumu
izvietošanu rakstiet vai zvaniet

 biedrības koordinatorei Elīnai Grāvei
info@marupesuznemeji.lv, 22516333.
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  Marta trešajā nedēļā, svinot savu 
trešo dzimšanas dienu, biedrība 
"Mārupes uzņēmēji" tikās, lai 
atskatītos uz paveikto un nospraustu 
jaunus uzdevumus 2014. gadam. 
Viens no uzņēmēju mērķiem ir 
tuvināties novadniekiem un 
palīdzēt īstenot viņu vajadzības un 
in tereses ,  por tā lam "Delf i"  
pastāstīja biedrības pārstāvis 
Silvestrs Savickis.
  "Trīs gadi ir robežšķirtne, kurai 
pienākot, ir jāsaprot vai organizācija 
ir pildījusi savu misiju vai tai 
nepieciešams restarts ,"  teic 
biedrības līdzšinējais valdes priekš-
sēdētājs Normunds Čiževskis.
 Kā galvenos  sasniegumus 
aizvadītajā periodā biedrība atzīmē 

izglītības programmu "Par 2 
stundām zinošāks" realizēšanu un 
sadarbības nodibināšanu ar Latvijas 
Tirdzniecības un rūpniecības 
kameru (LTRK), kā arī uzsākot 
sadarbību ar novada administrāciju, 
sniedzot tai atbalstu uzņēmēj-
darbības jautājumu risināšanā, 
tostarp arī Mārupes uzņēmēju dienu 
organizēšanu.
 2014. gada biedrības galvenie 
uzdevumi būs turpmāka uzņēmēj-
darbības vides sakārtošana un savas 
ietekmes stiprināšana gan novadā, 
gan valsts mērogā, jaunu augstas 
kvalitātes pakalpojumu sniegšana 
saviem biedriem un tuvināšanās 
novada iedzīvotājiem, palīdzot realizēt 
arī viņu vajadzības un intereses.

 Biedrība "Mārupes uzņēmēji" 
dibināta 2011. gadā, tās sastāvā ir 
vairāk nekā 50 Mārupes novadā 
strādājoši uzņēmumi. To vidū 
mazie un vidējie komersanti, kā arī 
uzņēmumi ar miljonu apgrozījumu 
un kuriem ir tieša ietekme uz valsts 
ekonomikas attīstību, kā Starp-
tautiskā lidosta Rīga, Kreiss, ALSO 
Latvia un citi.
 Kopējais biedrības uzņēmumu 
apgrozījums 2012. gadā sasniedza 
250 miljonus eiro un tās uzņēmumi 
kopumā nodarbināja vairāk nekā 
4000 cilvēku.
 Pārpublicēts no www.delfi.lv/ 

/novados/marupes-novads/zinas

 Mārupes uzņēmēji novadniekiem grib palīdzēt īstenot viņu ieceres
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